
 

 تذکزات بسیبر مهم

لیست اعالم ضذُ بِ هیضاى یه ٍ ًین / سِ بشابش ) صشفب بش اسبس اظْبسات داٍعلب دس ثبت ًبم (  .1

جْت بشسسی اٍلیِ هذاسن افشاد ٍ بِ صَست هطشٍط بَدُ لزا پس اص بشسسی ٍ تبییذ هستٌذات اسایِ 

پضضىی اعالم خَاّذ ضذ. ضذُ تَسظ داٍعلب ٍ ثبت اعالعبت ، ًتیجِ ًْبیی تَسظ سبصهبى سٌجص 

الصم بِ روش است عبك هفبد آگْی هٌتطش ضذُ اص سَی سبصهبى سٌجص پضضىی ، اعالم ًتیجِ ًْبیی 

هٌَط بِ بشسسی هذاسن اعالهی هی ببضذ ٍ هسئَلیت ًبضی اص عذم سضبیت ضَابظ ٍ همشسات اعالم 

ُ تَسظ آى ّب دس ضذُ دس آگْی بش عْذُ ضخص داٍعلب بَدُ ٍ چٌبًچِ صحت اعالعبت اعالم ضذ

آصهَى هحشص ًگشدد ، اٍلَیت افشاد وبى لن یىي تلمی ٍ اص بیي سبیش هتمبضیبى بِ تشتیب اٍلَیت ّبی 

همشس لبًًَی  هٌذسج دس آگْی جْت بشسسی هذاسن تَسظ داًطگبُ هشبَعِ دعَت بِ عول خَاّذ 

 آهذ.

ص اًجبم اداهِ هشاحل بذیْی است عذم هشاجعِ داٍعلب دس صهبى تعییي ضذُ بِ هٌضلِ اًصشاف ا .2

 استخذاهی تلمی ٍ عبك همشسات اص سبیش افشاد بِ جبیگضیٌی ایطبى دعَت بِ عول خَاّذ آهذ. 

  رشته نگهبانی جهت بررسی مدارک و انجام آزمون آمادگی جسمانی وBMI  به نکات ذیل

 توجه نمایند :

بِ هَسخ یه ضٌ، داٍعلبیي سضتِ هزوَس سٍص  BMIجْت سٌجص لذ ٍ ضبخص تَدُ بذًی  .1

هیذاى ّفت تیش/سبیت هشوضی داًطگبُ علَم پضضىی ضبّشٍد ) –دس هىبى : ضبّشٍد  14/10/99

 هجوَعِ ٍسصضی ضْیذ یحیبیی( هشاجعِ ًوبیٌذ. 

 8داٍعلبیي هی ببیست بب دس دست داضتي ولیِ هذاسن اضبسُ ضذُ فَق ) اصل ٍ تصَیش( سبعت  .2

 صبح دس هىبى هزوَس حضَس داضتِ ببضٌذ. 

آصهَى هصبحبِ ٍ ٍ هذاسن هشبَعِ ، داٍعلبیي ٌّگبم هشاجعِ جْت اًجبم  BMIدس صَست تبییذ  .3

هىبى : هجوَعِ ٍسصضی ضْیذ ( 11/10/99) سٍص سِ ضٌبِ هَسخ آهبدگی جسوبًی ٍ تست ٍسصش 

 :یحیبیی هذاسن ٍ ٍسبیل ریل سا بِ ّوشاُ داضتِ ببضٌذ 

 اصل ضٌبسٌبهِ عىس داس ٍ یب اصل وبست هلی  -

 ٍسصضی ٍ لببس ٍسصضی هٌبسب وفص  -

 وبست بیوِ ٍسصضی هعتبش  -

 

 

 



 

 

 

 جدول سمبن بندی

 

 توضیحبت سمبن مزاجعه ردیف

 چهبرضنبه  1

 11/11/99مورخ   

رضته هبی ضغلی پزستبر ، کبرضنبس آسمبیطگبه ، کبرضنبس تحلیل 

 گز سیستم ، کبرضنبس امور آموسضی ، کبرضنبس امور پژوهطی  

 ضنبه  2

 13/11/99مورخ 

کبرضنبس امور فوق بزنبمه ، کبرضنبس بهداضت حزفه ای ، 

کبرضنبس بهداضت محیط، کبرضنبس تغذیه ، کبرضنبس امور 

حقوقی ، کبرضنبس فنبوری اطالعبت سالمت ، کبرضنبس مواد 

خوراکی و آضبمیدنی ، کتببدار ، مددکبر بهداضتی درمبنی ، 

 یهبمسئول گشینص، کبردان پیطگیزی و مببرسه بب بیمبر

 یکطنبه  3

 11/99/ 14  مورخ 

 BMIبزرسی مدارک ، سنجص قد و -نگهببنی 

 سه ضنبه  4

 11/11/99 مورخ  

 مصبحبه ، آسمون آمبدگی جسمبنی و تست ورسش –نگهببنی 

 

 

  023-32393803-9ضوبسُ توبس جْت پبسخگَیی : 

 (193، خبًن ببًی ) داخلی  (191خبًن آلبحسیٌی ) داخلی 

 


